Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu
Kolekta na potrzeby parafii Bóg zapłać za ofiary.
1. Modlimy się o ducha miłości i jedność między nami.
2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15.30.
3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa po mszy św. Modlimy się
wtedy też za zmarłych. Droga Krzyżowa dla dzieci w środę po mszy szkolnej.
W piątek 23. marca po mszy o 18.00 Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii,
udamy się ulicą Wiejską, Kochanowskiego następnie Brzeską i pójdziemy pod krzyż
na Dąbrowach.
4. Wzorem lat ubiegłych w zakrystii można składać ofiarę na kwiaty do Bożego
grobu.
5. W zakrystii można nabyć tzw. Paschaliki na stół Wielkanocny w cenie 6 zł. W ten
sposób wspomagamy ubogie rodziny z Caritasu.
6. Na naszej stronie internetowej można się zapoznać z intencjami mszalnymi do
końca maja tego roku.
7. Dziś o godzinie 14.00 w katedrze katowickiej, nasz parafianin Sławek Kiełb,
zostanie ustanowiony przez ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca Nadzwyczajnym
Szafarzem Komunii św. Dziękuję panu Sławkowi za gotowość do pomocy w
rozdzielaniu Komuni św, a parafian proszę o modlitwę w Jego intencji i życzliwe
przyjęcie. Dziękuje również p. Marzenie Matuszek za pomoc w przygotowaniu
naszej młodzieży do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
8. Bardzo dziękuję za posprzątanie naszego kościoła. W tym tygodniu zapraszam
panie Gizelę Dulian i Danutę Matuła. Jeżeli zajdzie potrzeba odśnieżenia wokół
kościoła, to panowie z w/w rodzin organizują ekipę odśnieżającą.
9. Za tydzień kolekta kopertowa.
10. Jesteśmy na półmetku z pracami na przyszłym probostwie. Po przedstawieniu
kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń i warunków finansowania, parafia
otrzymała zgodę ks. Abp na zaciągnięcie kredytu w wysokości 50 tys. złotych.
Mając na uwadze, jakie środki parafia uzyskała

w 2017 ( w tym tzw. z kolekt

kopertowych), parafia odda pożyczone pieniądze do 3 lat.
11. Niech dobry Bóg błogosławi na dalszy czas trwania w Wielkopostnych
postanowieniach i przemyśleniach.

